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1 (Åben) SEMIFINALEN: Møde i Opgaveudvalget om ungepolitik den 12. april 2016
 
Sags ID: EMN-2016-02089

Resumé
Der er planlagt i alt syv møder i opgaveudvalget om ungepolitikken. Vi har nu afholdt fem møder 
samt en 24 timers ungecamp. På baggrund af alle de mange input, der er kommet undervejs i 
processen, har forvaltningen skrevet et første udkast til indholdet i den kommende ungepolitik. På 
opgaveudvalgets sjette møde skal vi – under titlen ”Semifinale” – drøfte dette udkast og nå til 
enighed om indholdet i ungepolitikken. 

Baggrund
På baggrund af møderne i opgaveudvalget og arbejdsgrupperne, på ungeundersøgelsen og 
ungecampen i marts - har forvaltningen forfattet et første udkast til indholdet i den kommende 
ungepolitik. 

Udkastet er vedlagt som bilag og indledes med en læsevejledning. Det er bygget op om otte 
forslag til pejlemærker i ungepolitikken, fordelt på tre overordnede temaer: 

 Dit liv og din fremtid
 Dig og fællesskabet
 Vores samarbejde

Som forberedelse til mødet bedes I læse det første udkast til indhold i ungepolitikken igennem. 
Tænk over, hvad der er de allervigtigste budskaber, og om der er noget, der mangler.

Derudover arbejder forvaltningen på at samle alle konkrete ideer i et idekatalog, som vi kan trække 
på, når ungepolitikken skal omsættes til konkrete handlinger. I udkastet til ungepolitikkens indhold 
er der brugt eksempler på konkrete indsatser fra idekataloget.

Hovedformålet med dette møde er at drøfte og nå til enighed om indholdet i ungepolitikken. 
Indholdet justeres efterfølgende på baggrund af opgaveudvalgets drøftelse og beslutning. En 
arbejdsgruppe bestående Eva, Samir, Caroline og Anna skal derefter arbejde med formidlingen af 
ungepolitikken, så den får en ordlyd og en form, der er målrettet og relevant for unge. 
Arbejdsgruppen deler deres arbejde og overvejelser på Facebook, så alle øvrige medlemmer af 
opgaveudvalget kan følge med og bidrage.

Inden vi tager hul på mødets hovedpunkt, skal vi kort vende Ungecamp 2016: 
- Hvad var jeres udbytte? 
- Hvilke erfaringer skal vi tage med i det videre arbejde med ungepolitikken? 

Dernæst kaster vi os over en fælles drøftelse af indholdet i ungepolitikken. Vi skal forholde os til 
ungepolitikken på to måder: 

 Ungepolitikken i sin helhed
Hvordan fungerer de tre temaer som ramme for politikken? 
Hvordan fungerer brugen af pejlemærker? 
Hvordan er sammenhængen i ungepolitikken? 
Er der noget, der mangler? 

 De otte pejlemærker drøftes et af gangen 
Er pejlemærket dækkende og relevant? 
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Hvilken konkret forskel vil vi gerne have, at dette pejlemærke skal gøre for de unge? 

Sidst på mødet gennemgår vi processen frem mod, at opgaveudvalget kan lægge sidste hånd på 
ungepolitikken og sende den videre til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget for endeligt at blive 
vedtaget af Kommunalbestyrelsen og sidenhen offentliggøre den for kommunens unge og andre 
interesserede. Hvad kommer der til at ske? Hvordan kan opgaveudvalget følge med og bidrage 
både nu og fremadrettet i arbejdet med at omsætte ungepolitikken til konkrete indsatser, der gør 
en forskel for unge i Gentofte.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget for Ungepolitik:

At opgaveudvalget beslutter, om der skal foretages indholdsmæssige ændringer i udkastet til 
ungepolitikken.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Michael indledte mødet med at byde Asbjørn Eriknauer velkommen. Asbjørn er nyt medlem af 
opgaveudvalget, da Clara Kjersgaard er flyttet til Frankrig og derfor er trådt ud af opgaveudvalget. 

Vi lagde ud med en kort opsamling på Ungecamp 2016. Generelt var der stor begejstring for 
campen. De unge var glade for formen og fremhævede, at resultaterne, som blev præsenteret om 
lørdagen, viste, at deltagerne havde arbejdet hårdt. En kritik lød på, at forløbet var både langt, 
hårdt og meget intenst. Det anbefales, at lignende begivenheder afholdes på hverdage som en del 
af en skoledag, ikke mindst for at sikre, at en ungecamp ikke skal konkurrere med weekendens 
mange muligheder og tilbud. Opgaveudvalget vurderede, at resultaterne af Ungecamp 2016 var 
interessante og relevante for det videre arbejde med ungepolitikken. 

Dette møde havde overskriften SEMIFINALEN. Efter fem møder samt en 24 timers ungecamp var 
det nemlig tid til at drøfte indholdet i den kommende ungepolitik. 

Det første udkast til indholdet af ungepolitikken bestod af i alt otte pejlemærker. Pejlemærkerne 
blev gennemgået ét af gangen, hvilket affødte en levende debat, hvor både unge og politikere blev 
udfordret. Det blev besluttet, at der er behov for en justering af ungepolitikkens indhold. Denne 
justering skal medføre, at der bliver færre pejlemærker, og at indholdet af de enkelte pejlemærker 
skærpes. Opgaveudvalgets mange input er noteret ned og vil indgå i arbejdet med justeringen af 
indholdet.  

Derudover blev der taget hul på drøftelsen af, hvilken forskel ungepolitikken skal gøre for unge i 
Gentofte. Disse overvejelser vil blive bearbejdet og indgå i ungepolitikken.  
Undervejs i processen er der skabt en række ideer til mulige indsatser. Ideerne er en 
konkretisering af de overvejelser og ambitioner, der ligger bag ungepolitikken, og er en vigtig del af 
opgaveudvalgets arbejde. Derfor skal de ideer, som er vigtigst for opgaveudvalget, indgå som en 
del af opgaveudvalgets forslag til Ungepolitikken.  
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Arbejdet med ungepolitikkens formidling er helt centralt, hvis ambitionen om, at politikken skal 
appellere til de unge og afspejle deres måde at kommunikere på, skal nås. Det er derfor 
afgørende, at unge inddrages i hele processen omkring ungepolitikkens formidling og lancering. 
Det er også vigtigt, at unge inddrages i de konkrete indsatser, som Ungepolitikken vil medføre. 
Inden sidste møde i opgaveudvalget vil en arbejdsgruppe se på formidlingen af ungepolitikken, så 
den får en form, der er målrettet unge. Arbejdsgruppen vil også komme med ideer til formidling af 
Ungepolitikkens budskaber. Arbejdsgruppen annonceres på Facebook. 

De unge vurderer, at ungepolitikken vil kunne gøre en kæmpe forskel for ungelivet i Gentofte. De 
har været meget glade for de gode drøftelser i Opgaveudvalget og ikke mindst for politikernes 
åbne og lyttende tilgang. De fremhævede, at møderne havde været relevante og spændende, men 
også krævende. Der er dog en stor opmærksomhed på, hvordan Ungepolitikken bliver til konkret 
virkelighed, og flere af de unge udtrykte bekymring for, om Ungepolitikken kommer til at drukne i 
politisk bureaukrati eller faktisk kommer til at gøre en forskel.  

Michael understregede vigtigheden af, at opgaveudvalget får løbende tilbagemeldinger fra den 
videre politiske behandling i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og i Kommunalbestyrelsen samt det 
efterfølgende arbejde med at gøre ungepolitikken konkret. Michael bad de unge medlemmer af 
opgaveudvalget om at reagere, hvis de ikke kan genkende opgaveudvalgets arbejde i den 
endelige ungepolitik, eller hvis de i fremtiden savner konkrete beviser på, at Ungepolitikken gør en 
forskel. 

Som afslutning på mødet blev forløbet frem mod lanceringen af ungepolitikken gennemgået. Der 
ligger en oversigt på Facebook.

Bilag
1. Udkast til indhold i ungepolitikken (1114780 - EMN-2016-02089)
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